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 Čeprav so izpuščeni vsi slovarji (latinsko, nemško, slovensko) in stvarno kazalo Dreves, je
obseg knjige povečan za 100 strani (na novih 464 strani).

 Nova poglavja:
5. Razni cerkveni viri
16. Staro časopisje
25. Plemiško rodoslovje

Manj je navedenih spletnih naslovov, saj kmalu zastarijo, spletne vsebine pa se selijo. Zato
so ponekod raje naštete ključne besede, zapisane v različnih jezikih, s katerimi vsebino, ki jo
iščemo, zanesljivo najdemo. Na te besede in na naslove opozarja znak.

 Vsi trije slovarji iz prejšnje izdaje knjige so izpuščeni, saj bi jih bilo potrebno precej
razširiti, kar bi knjigo nesorazmerno obremenilo. Pri avtorju knjige so na voljo kot poseben
»Arhivski priročnik za rodoslovce«, ki vključuje tudi abecedo nemške kurente (»gotica«),
tabelo starih mer, bralne vaje pred začetkom dela v arhivu itd. (več kot 110 strani). Ta
sprememba je nastala kot odziv tudi na eno od pripomb v recenziji prve izdaje, ki jo je prav
tako predlagala.

 Posodobljena in poglobljena so vsa besedila, izrazite novosti pa so (po številkah poglavij):

1. Priimki
 Nova spoznanja iz komentiranih izdaj urbarjev
 Priimek v rodoslovni praksi: kako zapisovati imena in priimke, poitalijančenje in

ponemčenje priimkov, priimki po spletu, priimek in genetika (priimek kot genetski marker)

4. Matične knjige
Matične knjige kot vir za zgodovino in druge raziskave
 Kriegsmatriken : Militärmatriken
 Dvojnik in prepis matične knjige
Matične knjige v državnih arhivih; matice kot državna evidenca od leta 1784
Matični podatki po internetu (Slovenija in druge države)
 Napačno očetovstvo – napačen rodovnik
 Nadomestno (surogatno) materinstvo
 Najdenčki, rejništvo (razširjeno); rodoslovna vprašanja pri posvojitvi
 Podložniška pripadnost staršev (in otrok); pomen podatka o gospostvu za iskanje drugih

virov; konvertiti
 Poroke med sorodniki (konsangvinitetni problem)
 „Neprevzeti mrtvi” in pogrešane osebe (registri)

5. Razni cerkveni viri (novo poglavje!)
 Verske bratovščine in družbe (bratovščinske knjige)
 Birmska knjiga
 Štolninski zapisnik



 Cerkveni sedeži (knjiga)
 Knjiga oznanil
 Vizitacije
Mašne in svetne ustanove („večna maša”)

6. Imeniki (adresarji), seznami
 Cehovska združenja in njihove knjige
 Stara poimenovanja poklicev
 Volilni imeniki
 Udje Mohorjeve družbe (dostopno po spletu!)

7. Pokopališča, nagrobniki in osmrtnice
 O fotografiranju nagrobnikov in spletnem objavljanju
 Označevanje nagrobnika s kodo QR
 Pokopališča po internetu

8. Popisi prebivalstva, meščanstvo, domovinstvo
 Razširjeno o cerkvenem popisu 1754
 Na novo obdelano civilno štetje hiš 1754 s fotografijo fasijske tabele iz Deželnega arhiva v

Gradcu
 Rzširjeno o popisu 1770; tržaška konskripcija 1777/78
 Popisi v tujini, Jugoslaviji, Sloveniji (registrski popisi, neuporabnost za današnje

rodoslovce)
 Odgonski potni list v domačo občino
 Delovodniki starih občin

9. Zemljiške knjige in katastri
 Sistematičen pregled razvoja zemljiških knjig in nahajališča po arhivih
 Slika zemljiškoknjižnega vpisa 1829 in transkripcija
 Slika abecednega seznama franciscejskega katastra
 Kje so deli katastra za Primorsko (po: B. Golec)

10. Urbarji
 Slika abecednega kazala urbarja 1756
 Opis sistema fevdalnih dajatev
 Rodoslovni pomen urbarja
 Slika urbarskega vpisa s transkripcijo; iskanje povezave med urbarjem in staro zemljiško

knjigo
 Pomen štiftregistrov
 Seznam vodnikov po urbarjih

11. Naselja, hiše, zemljevidi
 Prvo številčenje hiš 1770
 Opis pojmov: podrtija, pustota, kajža, gostač, viničar, gornik

13. Vojne in vojaški viri
 Kaj so novega prinesle Ilirske province; obseg ozemlja; novi arhivski viri (vodniki)
 Slika naborniškega seznama merije Kostanjevica
 Črna vojska, črnovojniški imeniki
 „Vojaške zadeve” v občinskih in župnijskih arhivih



 Imena avstroogrskih vojaških enot; „slovenske enote”
 Vojni arhiv na Dunaju; seznami izgub v prvi svetovni vojni
 Vojaki, žrtve, taboriščniki po spletu
 Razglasitve za umrle

14. Sodišča, notarji
 Razširjeno o notarskih fondih
 Zapuščinski inventarji

15. Izseljenci
 Raziskovanje izseljencev po internetu

16. Staro časopisje (novo poglavje!)
 Stari časopisi na spletnih portalih dLib in ANNO
 Značilne skupine rodoslovno zanimivih informacij (črna kronika, objave v zvezi s smrtjo,

rojstva in poroke, vojaške zadeve, podatki za družinsko ali za krajevno kroniko, razni oglasi,
uradne objave)
 Stari uradni listi in rodoslovno zanimive objave
 Bibliografije starih časopisov

18. Obisk v arhivu in župnišču
 Poseben Arhivski priročnik za rodoslovce

20. Značilna rodoslovna iskanja
 Razširjen opis primerov „mrtve točke” in nasvetov za izhode

22. Rodoslovni računalniški programi
 O prihodnosti rodoslovnega računalništva
 Obširno o varovanju rodoslovnih podatkov

23. Rodoslovje po internetu
 Podrobneje o rodoslovnih portalih (domačih in tujih); tudi FamilySearch, GenTeam,

GenWiki, MyHeritage
 Ažurirani naslovi socialnih omrežij

24. Genetsko rodoslovje
 Precej prenovljeno celotno poglavje
 Čemu naj bi rodoslovec opravil genetske analize; kdaj genetska analiza ne bo v pomoč
 Priimek kot genetski marker; stopnja samomorilnosti pri določenih priimkih

25. Plemiško rodoslovje (novo poglavje!)
 Vrste plemiških stopenj; javno navajanje nazivov; nobilitacija in vrste preskusov;

združevanje priimkov in grbov; morganatske poroke; dedovanje naslovov ...

26. Stične vede v pomoč rodoslovcu
 O latinskih in nemških okrajšavah; nasveti rodoslovcu začetniku pri branju starih pisav;

glagolica; bohoričica
 Kronogram; genealoški čas
 Zgodovinske denarne enote na naših ozemljih; okrajšave za krajcar, tolar in goldinar
 Grafologija v rodoslovju; psihogenealogija in genogrami



 Forenzično rodoslovje; lingvistična genealogija
 Razširjena heraldika; primer sodobno oblikovanega družinskega grba; hišna znamenja na

Slovenskem

27. Rodoslovni prikazi in analize
 Preglednica bližnjih krvnih sorodnikov z označbo sorodstvenega kolena
 Praktičen pomen sorodstva v pravnih situacijah; sorodstvo v zgodovinskih virih
 Izguba prednikov na praktičnem primeru poroke med bratrancem in sestrično

28. Družinska kronika
 Viseče mape za tekoče raziskovanje
 Fotografija v rodoslovju; meta podatki o sliki (EXIF); težave s poplavo digitalnih posnetkov
 Nravstveno spričevalo, karakteristike in arhiv „Udbe”
 Stare časopisne objave
 Komu zapustiti rodoslovno delo (precej razširjeno na podlagi domačih in tujih razprav);

digitalna zapuščina; doniranje zgodovinskemu arhivu ali družbi FamilySearch; časovna
kapsula
 Precej razširjeni nasveti za pisanje družinske kronike

30. Etični in pravni vidiki rodoslovnega dela
 Pravica do rodoslovnih podatkov
 Ali je rodovnik avtorsko delo; varstvo rodoslovne podatkovne baze; kaj storiti, če nekdo

brez soglasja prekopira moj rodovnik; pravni vidiki rodoslovne fotografije
 Zapleti pri objavljanju rodoslovnih podatkov; pravica do zasebnosti; čast in dobro ime;

varstvo prednikove osebnosti; opravljanje kot rodoslovno kaznivo dejanje; priimek umrle
osebe ni več osebni podatek ...

32. Rodoslovje skozi čas
 Dodana časovna preglednica za slovensko rodoslovje (obdobje 811–1948)
 Prenovljen opis mormonskega rodoslovja

33. Rodoslovec začetnik
 Preoblikovano poglavje (iz več delov, ki so bili prej na začetku knjige)

34. Literatura in viri
 Razen opisa literature/virov pri posameznem poglavju je dodan skupen seznam literature,

pomembne za celotno snov knjige.

Obsežno stvarno kazalo

Kazalo oseb


